
acesso à internet no Brasil em qual
quer ambiente, como domicílio, tra

balho, escolas, Ian houses ou outros lo
cais, por meio de computadores de me
sa ou de notebooks, já chegou a 77,8 m i 
lhões de pessoas segundo o Ibope Niel
sen Online. O acesso via aparelhos mó
veis também se expande, acompanhando 
o crescimento da venda de dispositivos 
como tablets e smartphones. 

A posse de smartphones já correspon
de a 8% dos 65,6 milhões de brasileiros 
de 12 a 75 anos de idade que moram nas 
principais regiões metropolitanas e no 
interior do Sul e do Sudeste. Esse nú
mero equivale a 5,2 milhões de pessoas, 
distribuídas principalmente nas classes 
A e B, nos grupos de maior renda e es
colaridade e entre os jovens de 20 a 34 
anos de idade, segundo a pesquisa Tar-

get Group Index. 
O acesso à internet por diferentes t i 

pos de dispositivos móveis é ainda maior. 
De acordo com a pesquisa TG.Net, o uso 
frequente de smartphones, BlackBer-
ry, iPhones, PDAs ou tablets para aces
so à internet chega a 9,3% da popula
ção pesquisada. Considerando o total 
das pessoas que uti l izam esses apare
lhos frequentemente ou eventualmen
te para navegar, o índice chega a 16,2%. 

Incluindo o uso da internet por outros 
aparelhos celulares, o acesso frequente 
ou eventual atinge mais de um quarto 
da população pesquisada (26,3%), ou 
17,3 milhões de pessoas. Entre os que 
têm curso superior, o percentual de ut i 
lização é de praticamente 48%. 

Assim como no caso da internet em 
casa, o acesso à web com esses aparelhos 

está relacionado ainda mais à escolarida
de do que à renda. Independentemente 
da renda, quanto mais alta a escolarida
de maior a proporção de usuários de in 
ternet por aparelhos móveis. 

O tipo de site mais visitado em dispo
sitivos móveis é o de e-mail. Nos últimos 
seis meses, 14% da população pesqui
sada declarou usar o correio eletrôni
co. Buscadores, serviços de mensagens 
instantâneas, notícias, mapas e sites so
ciais também estão entre os mais procu

rados. Entre as atividades realizadas nos 
aparelhos móveis, além de ler notícias se 
destacam jogar ou baixar jogos e outros 
arquivos e ver ou baixar vídeos. 

De acordo com a idade ou com a es
colaridade, há interesse maior por deter
minados serviços. Entre as pessoas de 25 
a 34 anos há grande afinidade com sites 
de mapas, esportes e clima, enquanto os 
mais jovens usam bastante sites de jogos, 
esportes e de comunidades virtuais. Dos 
adolescentes de 12 a 19 anos da popu
lação pesquisada, 11% entram em sites 
de jogos e 13,7% procuram sites sociais 
nos dispositivos móveis. 

Das atividades realizadas nesses apa
relhos, as pessoas com mais escolaridade 
têm grande afinidade com baixar ringto-
nes e consultar anúncios. Na população 
pesquisada, 6,3% dos que têm formação 
superior declaram clicar em anúncios 
em um dispositivo móvel. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1487, p. 40, 28 nov. 2011.




